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.ísroe{r Lousi]'

Neéoeeněný not"iv fílogofígkó krit ikř

{tt*crt itvařrr)

Podle v3Íroku Bocheríského ag moěernÍ fílogofle roeešla

Ě 19. otoletírr tritítsou faychologlsau' PíšgG jlž rok 19?9l

a le 19. sto]"etí '  jak se zdá* jeěté nEskonči lo.

llueaer].ův půvcdrr{ koncept krít1ky peye;rol&glaau byl

rra prvý pohled úghy" s]'g Elu o enancípaei 1ogí$ a podrnsí

enpirÍ.ck$ payehologĚe' o rogtituol }ogtEy jako evétryrtat vě-

ňy btrdovaná níkgliv na asociativnígh" neEhanícnech qyšlwrÍ*

nýbrž na nah.lédnutí srnyalu jeho vý*nanovÍclt obelhů. rl{dro

jeho kritíky tv*řl'l r}ů&aa, ite lop;iEa Be sprevuje evl.dentní-

n':. peíneir:y', jež platí bezpcdníaeěně a nejoou pouhou extra-

po).ací zkuÍenosti' ::bpir1eká í'ndukce nentlĚe g].oužit óa zá-

k1ad pl.atnost.i 3.o5:íekýeh gskgn*. řákon apsrn neěerpá svoll

pl.atnost ae ekuteěnostln že tonrr tgk gá doeud. vždy b.1rl'o a rre-

nÍ proto pravdšpodobnó, že by t{,$lu ně}rég v budtrucnost'' gotr1o

být jíni;k. Í'raše jístota, ta á r:on-á ee v.ylučují' nmrlře být

ukrišeností ani upevněna, anÍ oslabena, protože je na akuše-

nagti nezávie].á a v tcu snyslu jí *předci'rázf,,,

Sněšování 1ogíeký a poyc}rologíckých Eskonítostí' jeř

dosáh]'o vrcholu v poaltivigtickdm ep{rignrr dr'rhé pol.ovlrry

19. stoletÍ, naaval }fugger]. psychol.ogíekou okY1vokacÍ. Ťa

spočívá v tonn, ře psycho).ogle 1 logika pracnj{ $ tý;.:iž jevy

tuĚí.;ají týéhž ternínů), avsak - eoř ponítiviatlcá peycholo-

gle sneuanávala - z principlálaě odlíšqých hleůl'sok. Před-

stavyl Pojn.Yt eoud5r atd. jsou jednak reál.nó psychlcké Jevy
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a pnoeeslFt J..tnet anyalupl"n{ obsrhř e vrtah;r* tlako JelV a

proeosy podlébají obecnýn karrrálnín aákonitoatcn1 tÍa. Ť3nl.-

kxjÍ s jtatých {payehofyzlologÍ'et$chn aoelá}'npcycholoetcweh

aj. } příčtn a vyvol*vaJí Jtaté iíěravi Jato obaabgr a Y't{-

}5r poilláhajÍ obecn;|n logíetýn rákoaltosten, tzn' vyebáreJí

B Jtatýeh (rtEioná1ně-eocioaá}nÍch} Frau1s e íopllkuJÍ Jíg-

té ďlgled}ry'. Y prvnía případě Jsou předatarry, poJry a cou$

souěástí lvěla ( jsorr to věc1 negl' mobe Ylenl a jaho o'ryr

jsou podřízerry věené ntltnoeti}i v ťlrubcn pilípads Jc lvět

obaahen předotav, poJEfi a aoudÉ (je to Výnar necl' orrotrc vtrl*

lnery a jeko ony Je poúř'íam logiEká nutnagtt}i

íde ge uhaauJe, ře v r*kl*dech aporu g frycbo}ogtsauc

v 1o6$'ce leř{ nepřekonenÍ aetadyateEý duall'am včeb cngral,ul

ertem'alo et oogttatio, přednltů enplrlc\ýeb e Íntaltet.bílních

. spsf' o něal ae pozitívl*gu áonrríval* Ěe }ra nrlřr roshodnout

Jednostrarrně ve prospěch vu1*;ár:rÍ erylrle.

Y aaněňován{ těeirto dvou hledlarŮ, ěl přeaněJl. v pobl-

cení Jednoho dru}rjÍB' sryrltrytných vgtabů vlta{y věanýnlr Ý1-

dět l{rrsse!.l. př{ěí.nu stegnace logte\ýgir bádán{ a agkoago ngb*z.

pečí ]"tkstilaae IogÍ'}y $aho eareogtetnd áísctpl1ry. &1ší vý-

v*J ubáÍgll ře jde o nnohel .v{c, neJc o eta6praet. loet$

f, on{ spJatýeb společmntých věd, nJtbrr! o hrotbu wpráldnč*

aí a úpaóku duchovnÍho žlvota nodarní spoleěnortl' ldboc.

l{a to rr.kázall v plnén roggahd aá Husaleroví řáel' f,l*alrl

Hantnanrr' il{ax Sche].er' Btartin s.l|.áe66ar*

Htpserl nabyl adaleka prvai, kdo cl povóinl $avun kte.

réuu dsl Jnéno paychologleká cM.rokecen a kěo odhloval

jetro deetruH,lyn{ drial,ed\r p'ro gno*aot oglcho-logiEb{ e
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netodologÍ'cké eáklady ťt.l.oaoťl.e. v růsř{ýcb ťonnáeh se g

níu setkáváne jiá u Aristot*l.a. stol}šl, scholagtÍkrlr z3ovll

a na wsáÍ úrovnl. objevuje se toto téna u sescarta, teibn1*

E€r Bolgaaa' Bretana . od něhoĚ vede jíž přímá l1a1g k šlus-

eerl"ovi a jebo Ěábln* ťeprve Husaer} vš*k forma}oval prob1óm

psy*hologi.cké eM'vckece tak n*kocpromigně - a ttprv Husgerl

jej norrl s nusel éorntr].ovat tak nskompnonlaad, protsĚ* v je*

ho doběr 3tÉ pře}ouau 19. a ?B. gto].et{ dosáhly prvního trblaě*

ného naplnění anbÍ'cs novodob$ho techn1ekcho věťlění (tecřnr,l*-

ehes Hachtgleserr}n jetroř Jednou odngž{ by}. r psyeho}.og1omua.

Foěé't.\y moěernítro techn1ekého vědění" jelroř Jedlr1ýn e{*

l'sn a kritértem je moc nsd přírodou, č].ověken l epcl'ečností,

1ež;Í v matemstické přírodově<lě 1?. stolletín jej{nž ťll.oza-

fíeEýn průkopníken byl Degcartes. Patří k parad'oxůg kert3-

cianippu, Že svýB stro}5[n dualísneg sl"ce tgtvořil přeilpoklad

pro jasná rozlíšcn{ kauzálnÍ detlfiBlnace. a loslckého tétlvgá*

lrěn{; avšak netoůie*y raaíl jednotnaěnš cestu matcinatt*u"jící-

mu ;geghanf.cíenu* FřÍčlnu totrote ggxhání Je třeba b].eěat v

tom, Že cogítatio pojťnat" eubstanfuěn přenštnó, a n*.ryjí-

ma]. je te{y ae zákonitaetí věcného světa. seecarteg je

&Bgnua pa!:Ěna orrořro typu věť!ěnÍ' jďroá eí].em neaí pororunrění

bytosi{ v jeho danostl' pro sebe, nýbrž jeho ovl.ádánÍ v aáj-

iau potřeb člověka' věděnÍ' jehoá eÍlea není poznání' nýbrř

itrOC.

Éylo by pošettlé gneYgáovet výraan a h]'avně yýeleěky

tohoto teclrnické}ro vědění. stojÍ a padá s nín eelá noderní

západoevrop*ká eivil izacé ge svýroÍ' fantastíckýui* ba pří*

araěqÍ;ni úspěckqy v evládnutí světa Í ě].ověka. Zngcnilí
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jsne ee pokl.a&l3 aemě i noří, gvlácili jsao negluěrrró síly

skryté v nitru hmoty, zrnncboaáeobill Jone kapacl.ttr' rychlost

a přesnost svých početníc}r opera*í pomocí tsomputeril, dobyll

jane koomický prostor' wpracova].l. jsae perťaktní teehRol"o.

gii n.*oový*b hrutí a "opti,atoté" jsou přesvádóeni, že v do-

hletlné dol.6 99 $'lt!& pcttaŤd (Eenet1ehr či farmakoloeieky) re*

.gulovat i íntelektuá].ní a citový žÍvot ělověkE' jeho ínte-

1ig*nci, charakter a taLent"

I' 'raktická efektivnost to}igto pffitoJe ke světu (vnějšÍ-

nu i trv. vnitřaí.nu, jrrk řro chápo psyehol'og1snus) je Ít€BpoF-

ná' Jeho triunfy oolíujÍ nejen šlrgkou veřejnoot (pohrd

nl rjce fungují) * ale i státnÍky, věde e* fílozofy. Baconovo

'.věd.ění je nnoc" se naplnil.o do poe1ed'i.iÍho písrcer.e. |{ašg

véděaí, je.ž' j* raoe, nená megť* Jen ělgvěku' l iďen.' l lťlekým

cí1sn a hodnotám rozumírne Í5t'i1e nóně" $ač jim ale rozumětn

když je nrl.áene přimět i bea porozr.trn.ěnír aby s1ouž1l.y na-

štu  cÍ lů 'a?

i]ylg tÍ\9.{ třeba r.gzunšt ka:nent, šlo-].i o t0' aby př1.

tesán slouži]. jakc evor"i:Ík v kli:nbě? Je sn&d třeba roEuoět

balistícké střele, jde*ll G tor aby a&sáhla etanovený eÍ1"?

- Proč b.y tedy nělo být. najednou nutné rozugět ělovětnr' jde

].i a to, at}y vyráv.il a konaurnoval, rozmrrožgval sdtr ttl*oovel'

válčil a ugÍra} pocÍ,le spclehlivýcb propoětů rek].awr{cb €!X*

pertů, prrlqyel.ových s-oci.olcgl1 .''ell*ťáT.ních štábů a pol"í-

ti'ckých nanaŽerů.l ni.kcliv, k tonu všemu naní naprceto tře*

ba ponoai:něnÍ sri4rslu li d*k6 exíotence, ba abchog ugnávall

kro*ě věeí také nějaký soys!.' tyto potřeby plně uepoligjÍ

tecřrniché vědění. ri tomu nenÍ třeba poznání jaka odďání

s € pl.ed:sětu a rqyšJ.ení jako tvůrčí člnnoeti, k to*u staěÍ

n*e}l*nická ap}ikace osprávnjch' nrdelů a t*chnol.o+tická
l
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kágeí.

Y lidekdnn oovojgvání si gvěte ě1..1' aopekt vnějj{ deter*

minace o v1ádgínÍ s asp*ktet vnltÍ.níhg zdr}vodnění a PoťoZll.

.něn{ po stqletÍ ruku v ruce' prolín:*ly $sl zápásily spolu,

oplodícvaly se :l vyrovn lv{al$ l:*rrZ:ij*a krok. v jejictr ne*

ustá]"e obnrvovaná l.:bilní rovnovlize tkví pcd*t,*ta krrltur;r"

Úopticrry teghni.gksho vědění sut".'*ly rozdíl .neai věc:ai

a lidsí ' merl pť'írcdnímí předněty a lirlskýat d'Í1.y. iiegelrrc-

ni.e ugte'.aatické přÍrodovědy & x,tc*ngkého tec}rnického .rrědě*

ní na konci  ďevat*n' jctáho a n& Blčátku dvacátého stol*tí

Zl:&filt:ná gÝrat' který zproble;aatlgova]' sařiu extst*nel' 1i'd-

gké i<ultur7 a tín - v kcnečnéc ciůsl*d'ku - i on* vÍtězné

ci.vi. l i"aace' která h:.r'mantst1ckcu ku].turu odvr}rla jako ineta-

fisoskou vatei*.

snyslen k&ltury bvl'1 & je kultlÝatce ělověka, jeho vy-

maíovánÍ z pout př.írodnÍ deter$insce a íraeíon..:lnÍ anina*

lltř ' jeho sebeutvářenÍ jeko sv'.rbodné (eebe*vědoná) b;ltoe*

ti ' v jejía# jedxánÍ pťev3.:idají n*id .lodvědoiaý'l i afe&ty

védc*né d*vody. Kultura, to je p*ávě oťien krok za..crokeuo g*:

r'ezšiřujícÍ prostor pro svobodná, uvěrÍonělé* vnitřně zd'}-

vcdněné rguh*dování a jednání č}clvěkar řfo rozhodovánÍ a

j*ilnání řÍrlící 9i:. n*r.nainl a }rodnotnml., je to proces utvá-

1{**í človůlla j*.ko &ř&Yr;ě a*tono::ittí b,r,,toeti.

Pro t.ec}rnícké vědění je človilk n*op*k věc ;;ako kaŽďá

r.jrrr}rá. i,iení to b.,lt::gt, kterou ju: ti*ba cirs.p*t, ný.brž kter<ru

je *ožno ;*entpuloÝ*t. lakl,o irrut*lně šj* to ov:le& neříká.

ávšak z.:ch*ází snad behariouršstícká psycl'.o1o6;íe s č]".:vé-

k*;n jinak? řr:'jíoríjÍ ji g.l ld v.r:itřrrí r]'1vcdř l idskÉho jednán{,

i
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t$. právs ltd*kcet těghto *ťtr*d*? !tlk*lÍv' n*jímá J{ jg*

vtiěj&{ ee€hi}nismus podrtěttl g rsekcgt j*he *t*ti*tÍcká pr^*Ii*

*ěpo&oi:noat a yrpoěšt*te]"n,oet1 j:.'ka kdvby s1a o Í}a*.kál*í

ři" ch*nieb$ pťo€ €se A jest}iáe poxitígígti*ká lít*rán{ higŤo

r5"* vyklásalx }.ltarr*r*Í Uks.$I*eká {ť1g kaxraálně gen*ticky

a bio6r*;i5e autcrra. & ok*}'n*etí joho půvo*u* ďi*ďiěnýeh vloh,

vl*'rr$ pra*tředÍ' o**bnÍ*h gtyků e.!&* n n*postupeivala Forl*b*

xě? a nepokračujÍ nejnoňtrr:ějsť nat.xla.,ti*ks*gt'atlstiEká

výaktry verse * j*n *j*aně1.ýmt éorgaaí. * ot*jnýc aněr€e?

ireproar*sují jÉř t*rníxy "l1terárrrÍ pnacego a "pahyb 1lte*

r*tnr3r*, se *e pře*i et'3rd*ne a:* ts, áe literát.tiř& není

stejně *bjelttivnÍ jako cheruie čÍ iftet €.sř*lop;ie? Qt*vírá nán

g:'i*ů stuqlíarg &i.kv*lc* určitgctr jr*r;rk'cvých jevů pé.ístup k

vl'..stn{6a silips3"tr určít*ho ne+p'kgrrgt*lného u.u[ě!"eckého {íla,

k tomun ss $tt j**íně dává ltů*ký gry*:"? ř{|.koliv. i.j*k].ade

a{ ts ani a*: úkol. řnag*ná to a3'e, ě* prtc raá být tento

úk*1' sána být a*rvrĚ*n? B* eg mélae v***t p*kxeú psrsg$ill.:t

sob.l eanlim?

ř*ďobnd Č*gmeract" Jak* $**ngtlíY*e prspge*jí v &tfio*

*ééř.e trlr:nťálního poetupu t,**hn.eks}rg vsděnÍ í ee16 9ps3"*č-

noet.i. Xl."eíchá buržoaxaí *eigo}art*eie 19. sto}etť byla budg-

ván* na přeevědčt*ní o spí:.*ěn*gtt {gt;itrr} j*ko r*vědoinělén

lídské$ d'í1*, kt*r* v.-vlrlstá a ra€ionli]"ní rÍvatryr; věcn'é ar*

guiaentaĚe s vaaj*uné &.rtrcdy' t3.1.a ta avsen €g anaěn4 nírTr

l'T"uz** av ek rtesl př*dková **pofi aápaot3.í o jejÍ uv*r]en{

{r':] gklrtgčnaet. ;{od,**n{ ln**gvá epo}.ečnart rr* neetnví n& s*u*

Éu g sotrďrr*etí, nýt".rř na př*deuďku a r$$errtimo*tu, nl"halív

na rráhlgdu a odpov6óngeti, nýi:rž na sug*oci. & tn*tinktecér,
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kterýeh pragurrtickď polití.k využívá jako pák k trs:rrěrň,]vá*Í

spol.ečenského pohybu. ij.. g'íltg spo3.r:čnoet1 sebe.vědo*ých

mq$ občanů nastoupi1.y spoJ.ečnrrgtÍ maniputr.ovmných t[*s.

Tl].avnda prastředken řÍz*nÍ epo}ečnosti n*ní inůivlduálnÍ

pcchop*ní a přesrrědčenÍ' nýbnĚ davová srrggsce a rek],aaa.

}iepř.ixnsnýa itltuslen pclit ických t*cťrnokratů je "řízený

čI.ověko {der gestaurte i.tlansch}l nikoliv citoyen Fra;:eorraskd

r+voluce.

lt*clne*enJl výrok Bocheíského j* tedJr nutno pod'st*tně

olaeaitl i.l.ikol.iv nod*rní ét.l"oaoťíe, nýbrž j*n tnoďerní lori*

ka $e roagšla kritikou psye}rologiemu e 1i. stoletírn. V ostat-

ních obl l .stech vědění (c t 'ota}i . tě epl lečenského ž1. lota a.r l i .

nenluvě) sg to n1jak neprojevi lo.  $talo se tak proto, te

].ol.lik* v téře dobii, k{s svrh}a jho psycirología.*u, iri{eruší*

3.a svií ot1věké spojení s fi].ogoťlÍ * zbl.vila ge tak nepohod1-

né.p*vlnnogti reťlektovgt avé {agtn{ zákJ"ady. obecný ťí1o-

z*fic$i einyel páďu psyci:c3.og.isnu zrl.stal str*nou pozoťnosti,

tín opíše' ás b"1r1 v přÍkrsm rouaoru a pokrokářskou errťorií

techntckého véděnÍ. *iodernÍ logilca vzala porižlnr Ps.YC}:olo-

gtsmu m].č{y n* věďon{i o ontolo :lekón {iuetafyaíg,rrén} c.ha.

r:.:kt.eru před:nětu logi&v a všach ostatníeh věd, "j*jiehž 
před-

gěten je v nŮjnkárn snyslu l.ogos, ja'ltoř, i o ěrlsledeíc}r, kte-

ré z ioho pl.ynou pr* poehopení a výkl"ad sa'"yo1upk:ých 11d.*

sk.ýeh činností a j ':j ich obj*kti"vecí v ]"idských výtvor*ch,

rrechtěl nikdo sl 'yšet.

Á. přeee již Husserl nnzr:gčil, ře paycho1ogická e&vlvo-

kace Je j*a zv}áštnÍ:n příp,*dem ei<vivoir::ce antropol.ogické'

i
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totÍ.Ě pajÍaání

pr*stýeh v;gí.

Kones eO.

se však e jebo

tr*ato b*&ě jsne

těhg.

ělgvěka & j*ho {Í']'a jako pou}qých eryslu

staletÍ je jíž v dohleČu* 1í to*tg boůě je*e

gddn].lvě proet'ae ryěl.enkou ne"IrťoYnali, V

ještě nepf.ekročíl1 prÉk *tgletť devnt*aáe*




